
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 23.09.2021 Tid: 18:00 - 22:45 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli Forfall 
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Lisa Kramprud  
Varamedlem Rune Moen  

 
 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Frode Fossbakken og økonomisjef Anne H 
Jorde møtte. Enhetsleder for landbrukskontoret for Lillehammer-regionen møtte under sak 
108/21. Ingeniør VVA Per Georg Svingen møtte under sak 104/21. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Ordføreren fremmet forslag om at sak 108/21 Landbruksplan for Lillehammer-regionen 
behandles før sak 96/21. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Ordføreren fremmet forslag om at sak 97/21 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer 2021 
utsettes til kommunestyremøtet den 21.10.2021 da kommunalsjef Annikken Reitan 
Borgestrand hadde meldt forfall til dagens møte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 26.08.2021. 
 
 
Orienteringer: 
Kl 18.00 – 19.00 Selvkostregelverket  
Orientering fra Henrik Akerhaugen, EnviDan. EnviDan er et rådgivningsfirma som brukes av 
en rekke norske kommuner i forhold til selvkostregelverket. Øyer kommune bruker deres 
Momentum selvkost kommune-modell til å beregne og dokumentere selvkostregnskapet.  
Presentasjonen følger som vedlegg til protokollen. 
 
Kl 19.00 – 19.30 Nye Veier 
Orientering fra prosjektleder Bjørn Åmdal om status på arbeidet med E-6 nordover fra Øyer. 
Programforslaget skal vedtas i oktober. Her blir det spesielt viktig med medvirkning, og det 
utarbeides et eget vedlegg til programforslaget.  
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Status Covid-19 – det forventes full gjenåpning av samfunnet i nærmeste fremtid. Ca 90% av 
Øyer kommunes innbyggere er vaksinert. 
 
Bredbåndsarbeidet i Øyer – Innlandet fylke har fulgt opp søknaden på kr 7,2 mill.  
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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96/21   
FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER UTREDNING ØYER KOMMUNE 2021 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra Ambia AS til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar å styrke helse- og omsorgstjenestene på følgende måte: 

a. Opprette 1,2 årsverk tildelingskontor. Tildelingskontoret knyttes til 
kommunedirektørens stab. Kostnad beregnet til kr. 960 000 p.a., som 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

b. Opprette ny avdelingslederstilling ved Øyer helsehus. Kostnad beregnet til kr. 
850 000 p.a., som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

c. Starte arbeidet med å innføre heltidskultur og nye arbeidstidsløsninger 
(turnus) – for på den måten sikre større og mer attraktive stillinger og bedre 
utnyttelse av ressursene. Dette arbeidet skal forankres som egen sak i 
partssammensatt utvalg høsten 2021. 

3. Kommunestyret ber om at arbeidet med å utvikle framtidens helse- og 
omsorgstjenester fortsetter i hht vedtak i kommunestyresak 82/20. 

 
Behandling: 
Leder i tjenesteutvalget Steinar Grimsrud orienterte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) for Øyer Arbeiderparti: 
Kommunestyret ber om at Tjenesteutvalget kommer tilbake til kommunestyret innen 
30.6.2022 med svar på mandatet gitt i sak 82/20.  
 
Nisveta Tiro (SV) for Øyer Sp og Øyer SV: 
Endringsforslag til punkt 3: 
Kommunestyret ber tjenesteutvalget komme tilbake til kommunestyret med:  
-  konkret plan for videre arbeid med utredninger (tiltak og tidsplan) 
- involvering og medvirkningsplan  
- muligheter for regionalt samarbeid særlig innen tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Niklas Aas Skovdahl (SV) fremmet følgende omforente forslag: 
Nytt punkt 3: 
Kommunestyret ber tjenesteutvalget komme tilbake med en konkret tidsplan for videre 
arbeid med utredninger og tiltak, inkludert involvering- og medvirkningsplan, samt en 
vurdering av muligheter for regionalt samarbeid, særlig innen tjenesteinnovasjon og 
velferdsteknologi, til kommunestyremøtet i desember 2021. 
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Avstemming: 
Tjenesteutvalgets innstilling til punkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 
Omforent forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapporten fra Ambia AS til etterretning. 
2. Kommunestyret vedtar å styrke helse- og omsorgstjenestene på følgende måte: 

a. Opprette 1,2 årsverk tildelingskontor. Tildelingskontoret knyttes til 
kommunedirektørens stab. Kostnad beregnet til kr. 960 000 p.a., som 
innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

b. Opprette ny avdelingslederstilling ved Øyer helsehus. Kostnad beregnet til kr. 
850 000 p.a., som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2022-2025 

c. Starte arbeidet med å innføre heltidskultur og nye arbeidstidsløsninger 
(turnus) – for på den måten sikre større og mer attraktive stillinger og bedre 
utnyttelse av ressursene. Dette arbeidet skal forankres som egen sak i 
partssammensatt utvalg høsten 2021. 

3. Kommunestyret ber tjenesteutvalget komme tilbake med en konkret tidsplan for 
videre arbeid med utredninger og tiltak, inkludert involvering- og medvirkningsplan, 
samt en vurdering av muligheter for regionalt samarbeid, særlig innen 
tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, til kommunestyremøtet i desember 2021. 

 
 
97/21   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i Kommunestyremøtet 23.9.21 

 
Behandling: 
Saken ble utsatt til kommunestyremøtet 21.10.2021 (se merknad til sakslista). 
 
 
98/21   
AVVIKLING STIFTELSEN MOKSA KUNSTVERKSTED   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Øyer kommune, som stiftelsens oppretter, stiller seg bak ønsket om avvikling av Stiftelsen 
Moksa kunstverksted. Stiftelsens kapital benyttes i hht styrets og stiftelsens formål og 
intensjon. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Øyer kommune, som stiftelsens oppretter, stiller seg bak ønsket om avvikling av Stiftelsen 
Moksa kunstverksted. Stiftelsens kapital benyttes i hht styrets og stiftelsens formål og 
intensjon. 
 
 
99/21   
KOMPENSASJONSORDNING 3.RUNDE - DISPONERING AV MIDLER   
 
Formannskapets innstilling: 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Av tildelte kompensasjonsmidler runde 3 fra KMD gjøres følgende disposisjoner: 

o Kr 500.000,- tilbakeføres til det kommunale næringsfondet 
o Kr 300.000,- tilbakeføres til det kommunale disposisjonsfondet 
o Kr 675.000,- utlyses på tilsvarende måte som runde 1 og 2 

 
 
100/21   
TV-AKSJONEN 2021: OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE OG BIDRAG   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2021:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: ……..  
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
3. Øyer kommune bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021 som har fått navnet «Barn, - ikke 

brud». Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost. 

Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) for Øyer Ap og Øyer H: 
Medlem fra opposisjon Ap/H: Arne Skogli (Ap) 
 
Formannskapets innstilling med valgt medlem fra Øyer Ap og Øyer H ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Kommunestyret oppretter følgende kommunekomite til å forberede og gjennomføre TV-

aksjonen 2021:  
Leder: Ordfører Jon Halvor Midtmageli 
Et medlem fra opposisjon AP/H: Arne Skogli (Ap) 
Daglig leder i Øyer-Tretten frivilligsentral 
Administrasjon: 2 personer inklusiv sekretær for arbeidsgruppen.  

2. Kommunestyret gir kommunekomiteen fullmakt til å gjennomføre TV-aksjonen 2021. 
3. Øyer kommune bevilger kr 20.000,- til TV-aksjonen 2021 som har fått navnet «Barn, - ikke 

brud». Utgiften dekkes av formannskapets bevilgningspost. 

 
 
101/21   
KULTURSTRATEGI FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021 - 2025: HØRINGSUTTALELSE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 
fylkeskommune, slik denne framgår av saksframlegget til Lillehammer-regionen 
Interkommunalt politisk råd.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringsuttalelse til Kulturstrategi for Innlandet 
fylkeskommune, slik denne framgår av saksframlegget til Lillehammer-regionen 
Interkommunalt politisk råd.  
 
 
102/21   
SOLSKJERMING KOMMUNALE BYGG   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret godkjenner at bevilgninger til investeringsprosjekt 001331 på kr 700 000 og 
investeringsprosjekt 001335 på kr 150 000 slås sammen til ett felles prosjekt; Solavskjerming 
kommunale bygg.  

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner at bevilgninger til investeringsprosjekt 001331 på kr 700 000 og 
investeringsprosjekt 001335 på kr 150 000 slås sammen til ett felles prosjekt; Solavskjerming 
kommunale bygg.  
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103/21   
INNFØRING AV HELSEFELLESSKAP INNLANDET AVTALE TIL VEDTAK 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 

Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
 
2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdalen» 

(HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere samarbeid. 
 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i økonomiske eller prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 
interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 

 
5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes til 
politisk behandling. 

 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 stemmer (7 Ap, 5 Sp – Jon Halvor Midtmageli, 
Stein Plukkerud, Randi Ø Sagheim, Steinar Grimsrud, Svein Løken, 2 H, 1 SV – Nisveta Tiro) 
mot 6 stemmer (5 Sp – Laila Jonassen Skåden, Marthe Lang-Ree, Anne Braastad Lie, Ingrid 
Olaug Mork, Lars Høvren, 1 SV – Niklas Aas Skovdahl). 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommune inngår i partnerskapet «Helsefellesskap Innlandet» i tråd med modell for 

Helsefellesskap mellom Sykehuset Innlandet HF og 42 kommuner i opptaksområdet. 
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2. Øyer kommune vedtar å slutte seg til samarbeid med «Helseregion Sør-Gudbrandsdalen» 

(HSG), etter forslag i figur 1. Dette er en formalisering av tidligere samarbeid. 
 
3. Beslutninger i helsefelleskapet baseres på enighet mellom partene. Helsefelleskapet kan 

ikke binde kommunene i økonomiske eller prinsipielle spørsmål. 
 
4. Øyer kommune støtter etablering av en interkommunal samhandlingsressurs i 100% 

stilling. Arbeidsgiveransvaret tillegges Ringsaker kommune, som søker om tilskudd til 
kommunal sekretariatsfunksjon for helsefellesskapet på vegne av kommunene i 
Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommune vil bidra med delfinansiering av 
interkommunal samhandlingsressurs med kr 5000,- pr. kommune og et kronebeløp pr. 
innbygger (2,50 for 2021). 

 
5. Kommunestyret i Øyer delegerer til kommunedirektøren ansvar for å sikre deltakelse i 

Helseregion Sør-Gudbrandsdalen, samt delegering av ansvar for representasjon i 
Helsefelleskap Innlandet derfra. I dette ligger også ansvar for å oppdatere avtaleverket i 
HSG til å inkludere Helsefellesskap Innlandet. Øyer kommunes representant til HSG gis 
myndighet til å fatte avgjørelser i HSG ovenfor Helsefellesskapet. Saker av prinsipiell art, 
eller saker som medfører økonomiske forpliktelser utover ramme, skal fortsatt sendes til 
politisk behandling. 

 
 
104/21   
TRODAL BOLIGFELT: STATUS PR SEPTEMBER 2021 OG FULLFØRING AV POSJEKTET   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 
flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 
investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill. 
 
Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 
Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  
 
Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 
bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 
«Sentrumsringen»  
 
Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 
økonomiplan.  
 
Behandling: 
Ingeniør VVA Per Georg Svingen orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Gudbrand Sletten (Ap): 
Forslag til tilleggspunkt fra Øyer Ap: 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere muligheten, og eventuelle kostnader ved å 
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bygge massefang-dam i Trobekken på en slik måte at den kan fungere som badedam og legge 
dette frem for kommunestyret som en egen sak. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at utbygging av Trodal boligområde inkl. tverrforbindelse og 
flomsikringstiltak fullføres i henhold til saksutredning med kostnadsoverslag og 
investeringsplan over, med en totalkostnad inkl. mva på kr 124 mill. 
 
Det forutsettes bidrag fra Phusicosprosjektet med 60% av kostnadene for reåpning av 
Trobekken. Øyer kommune forplikter seg til å drifte anlegget i etterkant.  
 
Tverrvegen inkl. prosjekteringskostnader og andel av grunnerverv, finansieres med 50% 
bidrag fra utbyggingsavtaler i henhold til utbyggingsprogram vedtatt i 2008, med bidrag til 
«Sentrumsringen»  
 
Konsekvenser av økt bevilgning og økte låneopptak innarbeides i investeringsplan og 
økonomiplan.  
 
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere muligheten, og eventuelle kostnader ved å 
bygge massefang-dam i Trobekken på en slik måte at den kan fungere som badedam og legge 
dette frem for kommunestyret som en egen sak. 
 
 
105/21   
BUDSJETTMODELL FOR GRUNNSKOLEN   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik orienterte i kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand 
sitt fravær. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte budsjettmodell for grunnskole. 
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106/21   
HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA"   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 

1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer barna 
til gode. 

 
4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 

satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 

1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer barna 
til gode. 

 
4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 

satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 
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107/21   
EKSTRAORDINÆR TILBAKEFØRING FRA KLP - DISPONERING   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at uttak av tilbakeførte pensjonsmidler til Øyer kommune på 26,5 
millioner kroner gjøres over en periode på sju år. Første uttak av midler skjer i forbindelse 
med pensjonsfaktura for 4. kvartal 2021. 
 
 
108/21   
LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes orienterte. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025, med endringer etter høring slik det 
framgår av saksframlegget, vedtas. 
 
 
109/21   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 30.06.2021   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.06.2021 til 
orientering. 
 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om kommentaren til sak 78/18 (sti- og løypeplan) og sak 87/17 
(heltidskultur) i rapporten.  
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Kommunedirektørens svar til sak 78/18 – planen ligger til behandling hos landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen. 
Kommunedirektøren kommer tilbake med svar på spørsmål i sak 87/17. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 30.06.2021 til 
orientering. 
 
 
110/21   
REFERATER - KST 23.09.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
TILSYNSRAPPORT – SKOLENS MELDEPLIKT TIL BARNEVERNTJENESTEN 
Kommunedirektør Åsmund Sandvik orienterte i kommunalsjef for oppvekst Annikken Reitan 
Borgestrand sitt fravær. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Ap forslår tillegg: 
Kommunestyret som skoleeier ber om at dokumentasjon for at retting er foretatt legges frem 
på kommunestyremøtet 9. desember 2021.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Øyer Ap sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE – HØRING: UNGDOMSKULTURFELTET – OVERORDNET 
UTVIKLING OG RAMMEVERK FOR VIDERE SATSING 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
TILSYNSRAPPORT – SKOLENS MELDEPLIKT TIL BARNEVERNTJENESTEN 
Referatet tas til etterretning. Kommunestyret som skoleeier ber om at dokumentasjon for at 
retting er foretatt legges frem på kommunestyremøtet 9. desember 2021.  
 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE – HØRING: UNGDOMSKULTURFELTET – OVERORDNET 
UTVIKLING OG RAMMEVERK FOR VIDERE SATSING 
Referatet tas til etterretning. 


